
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

510.50االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد512.39157,830,722 االغالق

27المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

9المرتفعة1.89290,794,164(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره355

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرفHPAL10.44010.9504.89فلسطين فندق

HMAN12.25012.000-2.04المنصور فندقBELF0.2100.2204.76ايالف مصرف

IIDP1.3701.350-1.46للتمور  العراقيةTASC7.7007.9002.60سيل اسيا

SKTA4.2504.210-0.94الكرخ العاب مدينةHSAD12.00012.2502.08السدير فندق

SMRI1.8301.820-0.55العقارية  المعمورةIRMC12.85013.1001.95الجاهزة االلبسة

HBAY44.00044.7501.70بابل فندق

AIPM4.9204.9901.42اللحوم تسويق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AIPM124,027,40042.74.990اللحوم تسويقBBOB44,060,00027.90.310بغداد مصرف

IBSD79,914,41927.53.590الغازية  بغدادAIPM25,739,00016.34.990اللحوم تسويق

SMRI16,875,0005.81.820العقارية  المعمورةIBSD22,396,75414.23.590الغازية  بغداد

BBOB13,638,6004.70.310بغداد مصرفBCOI18,911,15712.00.480التجاري المصرف

TASC12,402,7404.37.900سيل اسياSMRI9,350,0005.91.820العقارية  المعمورة

BCOI9,077,3553.10.480التجاري المصرفBIBI8,499,7565.40.280االستثمار مصرف

IRMC9,074,4583.113.100الجاهزة االلبسةBIME6,006,1303.80.140االوسط الشرق مصرف

134,962,79785.51265,009,97291.13

290,794,164الكلي مجموع157,830,722الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/12/18

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد140,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة1,764,000

0المنخفضة

0المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.59012.6000.08االلعاب لمدن الموصل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SMOF1,764,000100.012.600االلعاب لمدن الموصلSMOF140,000100.012.600االلعاب لمدن الموصل

140,000100.001,764,000100.00

1,764,000الكلي مجموع140,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/12/18

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


